Агенција за пружање стручних услуга у пољопривреди
Подручна јединица Добој

Јесења сјетва травњака
Циљ сваког фармера је јефтинија производња крме због чега морамо створити услове да нам
травњаци дају максималне приносе и што дуже трају. То се односи на засијане траве, травно –
дјетелинске смјесе и дјетелине.
Јули је мјесец скидања озимих жита када парцеле остају слободне најчешће до прољећа.
Након што житарице напусте површине имамо довољно времена да квалитетно припремимо
земљиште за сјетву трава, дјетелина или дјетелинско травних смјеса. Од средине августа до
средине септембра вријеме је за сјетву ДТС-a а сјетва трава као монокултура је могућа до
краја прве декаде октобра.
Правилна припрема земљишта за сјетву је врло важна јер у почетку треба избјећи неке грешке
које могу довести до скраћења рока кориштења и пријевременог преоравања при чему се на
фарми повећавају трошкови. Код одабира парцела морамо познавати стање водно-ваздушног
режима парцела и одабрати парцеле у које се може у прољеће ући и обавити важне
агротехничке мјере које обезбеђују високе приносе квалитетне крме. То значи да нам сијани
травњаци односно крмне културе морају доћи на добра оранична земљишта и треба им дати
важност, једнако као другим културама.
Сјетва трава и дјетелина се може обављати током цијелог вегетационог периода ако се на
располагању имају довољне количине воде. У нашим агроеколошким условима могуће је
заснивање, ако нема наводњавања у два рока сјетве: у прољеће (крај марта почетак априла) и
у раном јесењем року (средина августа до почетка октобра).

Добра сјетва – успјех у гајењу

Сјетвом у јесењем року омогућава се бокорење трава у току јесени, а у прољеће се постиже
нормалан принос. Траве и дјетелине се развијају у периоду релативно нижих температура са
смањеном конкуренцијом корова што утиче на бољи развој биљака, припрему за
презимљавање и нормалан развој у наредној години уз максималан принос и квалитет крме.
Треба избјегавати касну јесењу сјетву (средина до краја октобра) због оштрих зиимских
услова када може доћи до измрзавања и пропадања биљака.
Као и код већине вишегодишњих усјева, тако и код заснивања травњака, потребно је обавити
ђубрење при заснивању и у годинама кориштења. При заснивању се користе органска и
минерална ђубрива. Количине хранива која се дају ђубрењем у заснивању зависе од стања
земљишта због чега би било потребно обавезно урадити хемијску анализу земљишта, на бази
које се нормирају ђубрива у зависности од врсте трава и висине приноса који желимо
постићи. Оријентационо у заснивању треба примјенити 80-120 kg N : 80-120 kg/ha P2O5 : 80120 kg/ha K2O.
Парцеле за сјетву треба добро припремити, оставити да се неко вријеме слегну, јер се ради о
ситном сјемену које се сије на дубину до 2 cm и дубљом сјетвом у свјеже припремљено
земљиште може доћи до изостанка ницања. Након сјетве обавезно ваљање .
Препорука неких смјеса:
Смјесе за низијска подручја
1.Смјеса за квалитетна-неутрална до благо кисела земљишта
а) Јежевица 9, безосни власен 10 и луцерка 10 kg/ha сјемена
б) Јежевица 10, безосни власен 8,луцерка 6 и смиљкита 4 kg/ha сјемена
2. Смјесе за јаче кисела и умјерено влажна земљишта
а) Јежевица 8, ливадски виук 7,безосни власен 7 и смиљкита 7 kg/ha сјемена.
б) Јежевица 10, ливадски виук 12,безосни власен 10 kg/ha сјемена
Смјесе за брдска подручја
1.Смјесе за плоднија, дубља, умјерено влажна средње ђубрена земљишта
а) Јежевица 15, мачији реп 10, смиљкита 7 kg/ha сјемена
б) Црвена дјетелина 15, италијански љуљ 10 kg/ha сјемена
ц) Смиљкита 10, јежевица 10 kg/ha сјемена
2.Смјесе за кисела земљишта у брдском подручју
а) Јежевица 12, мачији репак 8, смиљкита 7 kg/ha сјемена
б) Ливадски виук 18 и смиљкита 12 kg/ha сјемена
Након ницања трава и ДТС-а у јесен нису потребне мјере његе изузев да се онемогући паша
или косидба због процеса каљења и припреме биљака за презимљавање.
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